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Általános Szerződési Feltételek 
Budapest Design Material Library 

 
I. Preambulum 

 
Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 
Ügynökség, vagy MDDÜ) és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (továbbiakban: MOME) között 2022. 
január 10. napján létrejött együttműködés keretében, a létrehozott Budapest Design Material Library 
(továbbiakban: BDML, vagy Anyagkönyvtár) a modern design tervezés kimagasló színvonalú 
tudásbázisa, mely az alkotó- és tervező munkálatokat többféle szolgáltatással kívánja segíteni. A BDML 
szolgáltatásainak igénybevételét jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 
szabályozza. 
 

II. A bdml.hu oldalon forgalmazott szolgáltatások ismertetése, tájékoztatója 
Az Anyagkönyvtár webáruházában többféle szolgáltatási csomagokat, ezekre vonatkozó előfizetéseket 
(a továbbiakban együttesen: szolgáltatások, külön-külön az esettől függően: szolgáltatás) vásárolhat. 
 

III. A Szolgáltató 
A BDML online áruházat (bdml.hu) a Felek megállapodásából fakadóan a BDML Anyagkönyvtárat 
üzemeltető Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti. 
 
A Szolgáltató adatai 

Szolgáltató cégneve:  
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) (a 
továbbiakban: MOME) 
A Szolgáltató székhelye: 1121 Budapest, 
Zugligeti út 9-25. 
Intézményi azonosító: FI73435 
Adószám: 19253172-2-43 
Bankszámlaszám: 11784009-22232403-
00000000 (OTP Bank) 

 
IV. A szolgáltatás igénybevétele 

1. A megrendelések leadása a BDML áruházban lehetséges, interneten keresztül a bdml.hu webcímen 
(a továbbiakban: Weblapon). A szerződés nyelve a magyar nyelv. Telefonon, faxon, e-mailen, 
levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelés leadása előtt a vásárlónak 
lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával 
és rögzítésével. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt (írásba foglalt) szerződésnek 
minősül, melynek tartalmát a Szolgáltató archiválja, az utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. 

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a fogyasztó és a 
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és a 
Polgári Törvénykönyv tartalmazza. 

 
V. Vásárlási információk 

1. A vásárló a megrendelt egyes szolgáltatást személyesen a 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. címen 
tudja igénybe venni a Szolgáltató által biztosított terminálokon. 
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Az Anyagkönyvtár használata bármely hazai vagy külföldi felsőoktatási intézmény aktív hallgatói 
jogviszonnyal rendelkező diákja számára ingyenes. Az Anyagkönyvtár használata ingyenes továbbá 
a MOME-n munkaviszony- vagy egyéb foglalkoztatási jogviszony keretében oktatói/kutatói 
tevékenységet végző személyek számára is. 

2. Jelen ÁSZF V. pont 2. alpontja által nem említett személyek számára az Anyagkönyvtár 
használatának feltétele az éves bérlet megvásárlása – a bérletek díját jelen ÁSZF 1. sz. melléklete 
tartalmazza. 

3. A bérletkonstrukció feltételei: a bérletvásárlások minden esetben előrefizetéssel valósulnak meg. 
A bérletek időtartama a vásárlástól számított egy év, a bérletek – a jogszabályban biztosított 
elállási jogot leszámítva – nem visszaválthatóak. Amennyiben bármilyen, az üzemeltetőnek 
betudható okból a bérletek érvényességi idején belül megszűnik az Anyagkönyvtárhoz való 
hozzáférés, úgy a bérletek ára a vásárlók számára arányosan visszatérítésre kerül a MOME által. 

4. Az éves bérlet magában foglalja az MDDÜ által szervezett, Anyagkönyvtár működéséhez, 
gyűjteményéhez kapcsolódó évi 4 (azaz négy) workshop látogatásának díját is. 
A workshopokról megfelelő tájékoztatást a szervezők a bdml.hu weboldalon teszik közzé. 
A workshopokkal összefüggésben a BDML illetékes munkatársa 30 (azaz harminc) nappal előre 
tájékoztatja a bérlettel rendelkező vásárlókat. 

 
VI. Egyéb rendelkezések 

1. A Szolgáltató a Weboldalt alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas 
adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti 
és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató rendszere a vásárlók 
aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a regisztrációkor 
megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor 
keletkező adatokkal. 

2. A Szolgáltató jogosult a vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben 
a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, 
kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által 
a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, 
illetőleg helytállóak. 

3. A vásárló önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a 
visszavonást követően a vásárló részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, 
továbbá törli a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül. 

4. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi 
Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét, mely a mrsz.hu címen érhető el. 

5. Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, az bdmateriallibrary@mome.hu 
címen. 

6. Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 
Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: 
bekelteto.testulet@bkik.hu, telefax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131. Bírósági 
jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhat. 

7. A jelen Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály 
így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel 
(Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem 
minősülő vásárló esetében a Szolgáltató nem köteles alkalmazni. 
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1. számú melléklet – Anyagkönyvtár bérletek díjai és workshopok díja  
  

A BDML Anyagkönyvtár használatára vonatkozó éves tagdíj és az Anyagkönyvtárral kapcsolatos 
workshopok díj: 

  

Bérletek díjak: 

• Nem a MOME foglalkoztatotti állományában lévő magánszemély: évente nettó 150.- €/fő (azaz 
százötven euró/fő); 

• Gazdasági társaság (500.000.000.- Ft (azaz ötszázmillió forint) éves árbevétel alatt): évente 
nettó 1.000.- € (azaz ezer euró); 

• Gazdasági társaság (500.000.000.- Ft (azaz: ötszázmillió forint), vagy azt meghaladó éves 
árbevétel esetén): évente nettó 5.000.- € (azaz ötezer euró). 

  
Éves árbevétel meghatározása: A nyilvánosságra hozott – és a ceginformacio.hu felületen elérhető – 
utolsó éves beszámoló adatait figyelembe véve. Beszámolóját nem forintban vezető gazdasági társaság 
esetén a beszámoló árbevétel adatát MNB középárfolyamon szükséges átszámítani. 
  

Workshop díja: 

  

•         Előfizetők számára díjmentes; 

•         Előfizetéssel nem rendelkező magánszemélyek, vagy gazdasági társaságok számára nettó 30.- 
€/fő (azaz nettó harminc euró/fő). 

 
 


